
Представено от „ЕСЕТРА“ ЕООД уведомление за „Разширяване общата площ за 
ползване на садкова база в с. Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000м2 на 9590м2 и 
броя на садките от 42 на 96 бр.“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

972/28.08.2019г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково Ви информира за 
следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Базата на садковото стопанство на „Есетра“ ЕООД се намира в акваторията на язовир 

„Кърджали” с площ от 5000м2, в землището на село Брош, община Кърджали, с координати на 
върховете на разрешената за ползване площ с цел риборазвъждане в садки, с географски 
координати WGS – 84 на граничните точки от извършеното зониране за отглеждане на 
аквакултури, както следва: 

т.77. 41037’52.5’’N 25019’34.1’’ E; 
т.78. 41037’52.3’’N 25019’35.2’’ E; 
т.79. 41037’51.0’’N 25019’36.4’’ E; 
т.80. 41037’49.2’’N 25019’34.9’’ E; 
т.81. 41037’50.4’’N 25019’32.6’’ E. 
„Есетра” ЕООД на този етап отглежда есетрови риби в 42 броя квадратни плаващи 

мрежени клетки /садки/ с размер 8х8м, разположени върху три пластмасови понтона, дървени 
пътеки монтирани устойчиво, чрез винкелни и тръбни връзки с дълбочината на потапяне на 
садките – 5м. Към момента отглежданата риба не надвишава разрешения лимит за 
производство, но за осигуряване на по-добри условия за отглежданите аквакултури е 
необходимо да се увеличи производствената площ. 

За извършваната дейност има издадено Разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект № 02460046 от 03.11.2010г. - садково стопанство, разположено в акваторията на 
язовир „Кърджали”, с площ от 5000м2 на югоизточен бряг под село Брош, община Кърджали, 
изменено с Решение № 54/15.04.2014 г. на МОСВ. 

Разширението на ползваната акватория от 4950м2, предмет на настоящото ИП, е в 
югозападна посока от садковото стопанство, разположено в акваторията на язовир 
„Кърджали” на югоизточен бряг под село Брош, община Кърджали. 

Предвижда се последователно: 
 разширяване на ползваната площ до 9590 м2 (съгласно предложената схема) за 

осигуряване на по-благоприятни условия за отглежданите аквакултури със следните 
координати: 

т.82. 41037’47.1’’N 25019’33.1’’ E; 
т.34. 41037’48.2’’N 25019’31.1’’ E. 
 поетапно изграждане на 54 броя производствени плаващи мрежени клетки /садки/, в 

акваторията на язовир „Кърджали“ с оглед достигане на разрешения лимит за отглеждане на 
риба в садки до 120 т/годишно. Садките ще бъдат изграждани в продължение на две години, 
монтирани на място, на дълбочина 5м на понтонни линии, закотвени за дъното с метални 
тръби и връзки с корабни въжета. 

През експлоатационния период ще се продължи изпълнението на собствен мониторинг 
на качеството на водите в района на разрешеното ползване, в съответствие с условията в 
актуализираното разрешително. 

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа. 
Язовирът се обслужва от крайбрежен общински полски път. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид 
полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-618(1)/04.10.2019г., 
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инвестиционното предложение е допустимо съгласно ПУРБ и ПУРН на ИБР при спазване на 
определени условия, посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на 
инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 (т.1, буква „е“) на ЗООС и съгласно 
чл.93, ал.1, т.2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че площта определена с посочените координати, в която се предвижда разширяване 
на общата площ за ползване на садкова база в с. Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 
на 9590 м2 и броя на садките от 42 на 96 бр. не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най – близко разположени до площта предмет на 
инвестиционното предложение са защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от 
МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 
„Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Кърджали, кметство село Брош и Басейнова 
Дирекция „Източнобеломорски район“. 

 
/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.10.2019г./ 


